Tisková zpráva

Ze svatovítské katedrály zazní smuteční zvonění za kardinála Vlka
Tomáš Stařecký, zvoník katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Pražští zvoníci svatovítští – Campanarii Pragenses Sancti Viti
24. března 2017

Zvon Zikmund, jeden z nejstarších zvonů katedrály sv. Víta, dne 25. března 2017 uctí
smutečním zvoněním zesnulého kardinála Miloslava Vlka. Pohřeb takto významného
církevního hodnostáře se koná poprvé po 25 letech a poprvé v dějinách samostatného
českého státu.
Zvony katedrály sv. Víta se v sobotu 25. března dopoledne rozezní smutečním tónem, aby opět po 25
letech vyprovodili na nekonečnou nadpozemskou pouť svého pastýře, tentokrát Jeho Eminenci
kardinála Miloslava Vlka, 35. pražského arcibiskupa. Je to poprvé v historii českého státu, kdy
katedrální zvony sv. Víta zazní při takové události.

Mimořádné zvonění zahájí přesně v deset hodin dopoledne zvon Josef v roli umíráčku. V 10:26 jej na
19 minut vystřídá zvon Jan Křtitel v roli katedrálního rekviálu, tedy zádušního zvonu. Tento,
historicky druhý nejstarší katedrální zvon bude zvonit samostatně 19 minut na paměť 19 let
kardinálova působení v úřadu arcibiskupa. Ve tři čtvrtě na jedenáct se z velké jižní věže katedrály sv.
Víta rozezní i další zvony horní zvonice katedrály a všechny umlknou přesně v 11 hodin, v čas
zahájení zádušní mše svaté. Před obřady posledního rozloučení – při přenášení rakve zesnulého
k hrobce – se ozve majestátní zvuk zvonu Zikmund. Posledním symbolickým rozloučením zvoníků
a zvonířek s Otcem kardinálem pak bude neobvykle laděné smuteční zvonění zvonů Dominik, Jan
Křtitel a Václav na závěr všech obřadů.
Jen málokdy se zvony katedrály sv. Víta rozeznívají v souzvuku s ostatními pražskými
i mimopražskými zvony smutečním tónem. K tomu dojde v páteční podvečer pět minut před 18.
hodinou večerní.
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► Některé informace i výše zmíněných zvonech

Zvon Josef, ulit r. 1602 zvonařem Martinem Hilligerem ml.
• Spodní průměr zvonu: 815 mm
• Rozpětí zvonu: 920 mm
• Výška zvonu: 620 mm
• Hmotnost zvonu: 350 kg
• Ladění zvonu: tón C2

Zvon Jan Křtitel (rekviál), ulit r. 1546 zvonařem Stanislavem Klatovským ze Starého města pražského
• Spodní průměr zvonu: 1 570 mm
• Rozpětí zvonu: 1 680 mm
• Výška zvonu: 1 280 mm
• Hmotnost zvonu: 3 640 kg
• Ladění zvonu: tón Dis1

Zvon Zikmund, ulit r. 1549 zvonařem Tomášem Jarošem
• Spodní průměr zvonu: 2 560 mm
• Rozpětí zvonu: 3 165 mm
• Výška zvonu: 2 030 mm
• Hmotnost zvonu: 16 500 kg
• Hmotnost srdce: 380 kg
• Ladění zvonu: tón G0
• Hmotnost zlomků srdce prasklého v r. 2002: 264 + 71 kg = „staré“ srdce vážilo 324 kg
• Délka nového srdce z 27. září 2002: 2690 mm (bez koženého závěsu)
• Srdce bylo měněno i v roce 1670 a 1734.
► Mimořádné zvonění za kardinála Miloslava Vlka dne 25. března 2017

10:00 přesně – ZAČÁTEK prvního ZVONĚNÍ – začíná zvonit zvon v roli umíráčku, samostatně
10:26 konec zvonění zvonu Josef a začíná zvonit zvon Jan Křtitel v roli katedrálního rekviálu, samostatně, 19 minut na paměť 19 let
kardinálova působení v úřadu arcibiskupa.
10:45 – ke zvonícímu zvonu Jan Křtitel se přidají zvony horní zvonice (bez zvonu Zikmund)
11:00 přesně – KONEC prvního ZVONĚNÍ – končí všechny zvony najednou
ZAČÁTEK druhého ZVONĚNÍ – do ticha před zahájením přenášení rakve zesnulého k hrobce bude zvonit bude pouze zvon Zikmund.
Po přenesení rakve k hrobce konec zvonění.
ZAČÁTEK třetího ZVONĚNÍ – na úplném koci smutečního obřadu při liturgickém průvodu z katedrály do arcibiskupství.

